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Gran apassionat de l’esquí, David Vinyeta, excorredor i exentrenador, té

avui el privilegi de seguir vinculat al que més li agrada: al món de la neu.

Dirigeix el destí de l’empresa Megasport, una de les capdaventeres a casa

nostra en esports d’hivern i outdoor, equipant esquiadors i aficionats de cap

a peus.

especialitats, amb un concepte de l’esquí més de talent

que no pas de treball. Jo anava darrera d’aquesta gent.

Hi havia el Paco, el Jaume Ros, el Juanma, Jorge…,

gent que havia fet copes del món i guanyat Copes

d’Europa. Jo he vist al Paco quedar un hivern tot seguit

dels deu primers de les curses d’eslàlom o fer el dotzè

en un descens de Kitbuhel, i és que en aquella època hi

havia un nivell molt alt.

Després també vas fer descens, oi?

Es va formar un equip de descens a Espanya, l’únic, i jo

m’hi vaig afegir. Deien que tenia el físic de descender i

a mi també m’agradava, tot i que passava molta por.

Vaig coincidir amb bons i especials companys, com

Eduard Ripoll, en pau descansi, Pedro Gil o Charly

García. Tots quatre èram l’equip de descens d’Espanya.

Estem parlant de  1976-77 i 78.

Renoi!

És que la meva etapa de corredor va ser amb una edad

molt Jove. Jo vaig competir dels 16 als 20 anys, quan

vaig decidir deixar-ho.

Eres molt jove per fer-ho.

Bé. Jo anava bastant bé. Quan vaig deixar l’equip esta-

va entre els cent millors en descens i en gegant, llàsti-

ma que aleshores no hi hagués supergegant, m’hagués

anat bé. Jo sóc inquiet. M’agraden altres coses. Vaig

veure que no era un super crack i em venia molt de

gust fer altres coses. Crec que a vegades les persones

per arribar molt lluny en algun tema és necessari ser

molt monotemàtiques. Pensa que vaig deixar l’equip

amb 19 anys, i que en el meu darrer any vaig fer sisè

als Campionats de França internacionals de descens.

No te’n vas penedir mai?

No, perquè les altres coses que he anat fent m’han

anat omplint. També és cert que van coincidir una sèrie

de coses, com que els pressupostos es van reduir,

quan un equip de descens en aquell moment necessita-

va molts mitjans. Encara me’n recordo quan  estava a

la pista de Morzine trepitjant la neu fresca i veia als

suïssos entrenant, i veies que no tenies mitjans per

competir. Jugar-te la vida en aquestes condicions no

valia la pena, i penso que tant l’Eduard Ripoll com jo ho

vam deixar pels mateixos motius. També ens van treu-

re un entrenador molt bo que teníem, tot i que anàvem

bé. D’acord que tampoc eram uns cracks, però només

cal consultar el rànquing FIS per veure que estàvem

bastant bé situats. D’acord que ara igual és més difícil

que abans, i ho reconec, però en aquell moment ja hi

havia un nivell impressionant.

Però vas penjar els esquís a mitges, ja que et vas passar

a entrenador.

I va ser una època que em va omplir moltíssim, potser

més que l’etapa de corredor, inclús més. Va ser una

etapa que va anar dels 20 als 30 anys, i a la vegada que

feia d’entrenador al Club Esquí Vall d’Aran, i a la FEDI,

estudiava  a la universitat.

I ja anaves amb Dynastar?

Sí, i amb Lange. Va ser casualitat, però a la vida aques-

tes coses també són molt importants. Jo amb 14 anys

ja esquiava amb Lange. Quan corria amb l’equip nacio-

nal no tenia la possibilitat d’esquiar ni amb Dynastar ni

amb Lange, però a la que vaig poder triar el material

per mi i pel meu equip ho vaig tenir clar. Vaig triar les

marques capdavanteres d’aquell moment i que també

ho són ara. 

I a la vegada que feies d’entrenador també et vas estre-

nar al món comercial.

Vaig fer de representant per Dynastar a la vegada que

portava els alumnes del Club d’Esquí Vall d’Aran i l’equip

de promeses, el primer que es va muntar. Va passar

que el col·legi Joan Marc, que anava molt bé al principi,

va començar a degenerar, ja que van tenir problemes

amb l’ensenyament i van començar a portar nens molt

petits, de deu anys, i això va ser una errada. Treure un

nen de la seva família amb deu anys és un error. Van

sortir grups de nens de ciutat que competien amb els

alumnes del Joan Marc i els guanyaven. En aquest

punt, la Federació Espanyola va ser intel·ligent, i va aco-

llir aquests grups en la seva estructura. Competia amb

el Joan Marc i uns grups subvencionats. Hi havia un

sistema molt ben muntat, però tornem al tema de

sempre. A fora hi ha una selecció natural de nens –que

es fa sobre 2.000– i aquí no hi és. De fet, la feiem

sobre deu joves. Tu havies d’agafar deu nens i amb ells

havies de tirar endavant, quan igual tant sols valien

dos.

Fins que arriba un moment, en què…

En què vaig veure que tenia dues opcions. Una, anar-

me d'entrenador amb l’equip nacional amb els grans,

però vaig veure que no era una professió de futur aquí a

Espanya. Potser si hagués estat en un altre país, sí que

m’hi hagués dedicat. Per una sèrie de circumstàncies

em vaig anar de Dynastar, i mitjançant un anunci al

diari vaig passar a Rossignol. Vaig estar un any i mig

treballant a Artés, de representant i de promotor. Això

va ser el 1988-89, després d’haver estat a Dynastar.

Hi ha entrevistes i entrevistes. Hi ha personatges que

poden donar molt de si i altres que no donen ni per fer

un tallat. Com deia un professor a la facultat del qual

no recordo ni el nom, hi ha entrevistats que et donen

un munt de titulars i altres que gairebé els costa man-

tenir una certa coherència en el seu discurs.

Lògicament, David Vinyeta entra en el primer grup. Va

ser tot un plaer estar una llarga estona parlant amb el

gerent de Megasport, ja que ha viscut el món de la neu

i l’esquí en tots els seus àmbits i s’ha sabut moure

sempre de la forma més hàbil i intel·ligent, fins acabar

fent de la seva passió la seva professió. Una equivalèn-

cia que poques persones poden establir. Vam parlar de

tu a tu. Clar i català. En David diu les coses pel seu

nom. No té pels a la llengua, i, tot i que pot haver-hi

algunes opinions que tú, lector, igual no comparteixes,

abans de dis res fes teva una de les màximes de

l’entrevistat: “ l’important és adaptar-se a les modes.

Tenir elasticitat i cintura. Tenir el cap obert i no ser

dogmàtic en res ni integrista”. Una màxima que

podriem aplicar a gairebé tots els àmbits de la vida. No

se’n us ocorre cap?

Per començar, explica’ns una mica qui ets, i quina va ser

i és la teva relació amb l’esquí?

Vaig néxer l’any 1958 a Torelló. El meus pares, que

eren uns aficionats a la muntanya i aventurers, se’n van

anar cap a la Vall d’Aran, quan van obrir Baquèira.

Aleshores érem una família de sis germans, vam anar

a la Vall d’Aran, i vaig començar a esquiar. En aquella

època s’esquiava a través del col·legi. Alguns que

esquiàvem llavors veníem de fora de Baquèira, tot i que

la majoria eren de la vall. A mi l’esquí em va agradar

molt des del principi. Jo esquiava amb el col.legi, i a la

Vall d’Aran esquiar era molt natural, i anàvem els caps

de setmana i fins i tot un dia per la tarda. Esquiar era

d’allò més normal. Vaig començar a entrenar i a com-

petir i se’m donava bé. 

Suposso que sempre hi ha un dia, un fet que marca un

abans i un després, oi?

Va haver-hi un punt fonamental. Jo era campió

d’Espanya infantil, i l’any següent passava a juvenil. En

aquell moment, el col·legi Joan Marc va crear un equip

de promeses a la Vall d’Aran. Anàvem cada dia a

esquiar a la Tuca, sense perdre ni una hora de classe.

Era fantàstic. Això no existeix ni ara, potser als Alps,

però aquí no. Aquella época va estar molt bé, ja que

van fer una selecció de tots els nanos de 14 anys

d’Espanya.  D’aquí va sortir un equip fort. Teníem equi-

pament i temíem diners. És clar, estava molt bé pels

qui estàvem allà. Jo vaig ser-hi un any, ja que era un

bon estudiant i havia acabat batxillerat, i vaig venir a fer

COU a Barcelona. La federació també em va recolzar

molt. Vaig anar a la Salle Bonnanova. Els meus com-

panys de la Vall d’Aran es van aquedar perquè eren un

any més petits que jo. Jo era l’únic que estava a

Barcelona. M’anava 15 dies a l’estranger a competir o

fer entrenaments i després tornava a Barcelona per

estudiar. Era molt difícil, però amb 16 anys em trobava

amb sis parells d’esquí, penjat en una estació de

Suïssa, amb deu francs a la butxaca i amunt i avall. No

estava tant protegit com ara, però també és veritat

que no era tant perillós com ara. Va ser una experièn-

cia molt maca, i a la vegada dura. A l’últim moment

vaig passar a l’equip dels grans, a entrenar amb Jorge

García Oliver, Jaume Ros, Pedro Aznar, Pedro Gil,

Juanma, Ricardo, Paco Fernández Ochoa i altres com-

panys. A l’any següent vaig començar a fer algunes cur-

ses.

Sí, però crec que vas tenir un xoc important quan vas

sortir a córrer fora, oi?

Jo venia de fer algunes curses a Espanya i de guanyar-

David Vinyeta, 
director de Megasport,
“Per vendre esquís s’ha de ser un apassionat
de la neu”
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ho tot aquí, i en la meva primera mànega internacional

anava el penúltim. Va ser un xoc brutal, i havia una

diferència abismal entre els infantils d’aquí i la resta

d’esquiadors. Feies curses aquí i et pensaves que eres

bo, i quan sortia fora i et trobaves amb allò, era real-

ment impactant.

Una situació que en certa manera ara encara se

segueix produint.

Sí i no, perquè l’equip masculí que hi havia lllavors era

de molt alt nivell. El mateix que passa ara amb el

femení. Jo vaig tenir la sort de coincidir amb un equip

fantàstic. No tant sols l’equip, sinó amb esportistes

que han marcat època, com Paco Fernández Ochoa.

Sóc un gran admirador d’ell, i no entenc les crítiques

que ha rebut. El Paco ha estat un fenomen en totes les
“Si estic a Megasport no és perquè

hagi estat només esquiador, sinó

també perquè he estudiat i he aprés

una sèrie de coses”

David Vinyeta al seu despatx 

de Megasport. �

David Vinyeta segueix competint. 

Aquí el veiem prenent part en una

recent cursa social del CAEI, en la

categoria de veterans.

�

Aquest era l’equip de promeses de la Vall d’Aran pertanyent a la RFEDI del

1985. D’esquerra a dreta: Isabel Morillo, Mónica Bierge, Emma Bosch,

Cristina Feliu, May Peus, Anna Serra, Judith Grau, Blanca Cunill i Cristina

Hartmann.

�

L’esquí afavoreix l’amistat
Per a ell, esquiar és una fantàstica excusa per

passar un dia fent esport, en contacte amb la

natura i en companyia dels bons amics –Beatriz,

Blanca, Pancho, Xavi, Mia i Nando–, aturant-se a

agafar forces amb uns bons ou ferrats.

Quin seria per David Vinyeta el dia d’esquí ideal?

Un dia de sol, amb el grup d’amics. Per mi

l’esquí no és una afició solitària. És per gaudir

amb els amics, tot i que entenc que hi hagi gent

que per a ells sigui al revés.

A on?

A Baquèira o a les Dolomites. M’he criat a

Baquèira i m’agrada molt. Fora,  el lloc del món

que més m’agrada per esquiar és a Les

Dolomites, on empalmes Valgardena, amb Alta

Badia. Hi vaig cada any i me’n porto els clients a

esquiar allà.

Quins esquís portes?

Jo esquio amb un esquí de gegant de 1,84 m.

Quan hi ha una mica de pols amb un Legend

8.800, un esquí ample.

Amb casc.

Un dels problemes més grossos en l’esquí és la

massificació. El casc és fonamental pels xocs

que hi ha entre les persones. Avui dia gairebé no

hi ha cues un cop estàs a pista, aleshores hi ha

molta gent esquiant al mateix temps i es pro-

dueixen contusions. Però el casc ha de ser lleu-

ger, còmode. Sí, jo esquio amb casc. Estic acos-

tumat. No podria esquiar sense. I avui dia

esquiar amb casc és imprescindible.



cada país és diferent. A França es ven molt esquí de

forapista i aquí venem molt més esquí de pista.

Dynastar és un número 1 en esquí de forapista. En

canvi, en pista tenim molta més competència. Però,

encara que Dynastar sempre ha estat una marca a

Espanya amb un gran mercat i nosaltres venem molts

esquís. Som una marca maca, no massificada, exclusi-

va.

Cap a on van les futures col·leccions?

Jo crec que els esquís van pensats a la diversió, i enfo-

cats a l’especialització. S’ha de facilitar l’estada ala neu

per facilitar encara més aquest esport tant maco,

familiar i d’amics. Els qui tenim el privilegi a la vida

d’haver convertit la nostra afició en la nostra professió,

és una passada. Jo sempre tinc ganes de veure les

noves col·leccions, que sempre m’emocionen. Per ven-

dre esquís s’ha de ser un apassionat de la neu.

Una imatge important dels vostres productes és la que

transmeten els corredors que van amb les marques de

Megasport. Com trieu els esquiadors que han de dur

Dynastar i / o Lange?

Sempre ha d’haver-hi un interès per part del corredor.

Si una marca no té bon material, mai tindrà un bon

corredor. Aquí a Espanya, tenim uns corredores excep-

cionalment bons, com són la Carolina Ruiz, Oriol Dot,

Paul de la Cuesta, Leyre Morlans i Eduardo Puente,

entre d'altres. El nivell mig del país és molt baix, sobre-

tot si el compares amb el d’altres països, tot i que

sempre hi ha gent interessant. Desde Dynastar recol-

zem la intenció i la il.lusió dels equiadors novells. Si

veiem que un noi va endavant, com és el cas de Paul de

la Cuesta, l’ajudem, i en el seu cas ho fem des que

tenia onze anys, o des dels 14 que estem amb Carolina

Ruiz. Com que ens agraden les curses els recolzem

des de petits. Quan passen a juvenils i veiem que tenen

ganes i talent els seguim recolzant, que ens costa els

seus diners. Pensa que un esquí de taller té un cost

molt alt, i que un noi d’aquests en gasta cinc o sis. De

manera, que estàs ajudant a un noi d’aquests i ens

costa mots diners, i ho fem amb molta il.lusió.

I el material ajuda a aconseguir aquests èxits. És a dir,

és més fàcil que un bon esquiador assoleixi bons resul-

tats avui dia amb el material que tenim o a la teva època

amb el material de llavors?

Ara tothom esquia millor. Abans ens matàvem per fer

una corba perfecte. Ara amb els esquís de càrving això

no passa. El material ho facilita, però el talent de la

persona ha de ser-hi. El material el que fa és posar-ho

més fàcil, des del que comença fins al de més alt nivell.

Per arribar a guanyar has de tenir molt bon material, i

els corredors bons sempre el busquen, encara el talent

i el sacrifici és imprescindible.

I què me’n dius dels joves talents nacionals? 

És molt important que no enganyem als nens, i que els

pares no s’enganyin, que la gent miri el rànquing FIS i

vegi realment quants corredors té davant. Perquè

veure gent com la Carolina Ruiz, que té un talent

impressionant, i el que li costa ser on és, és un bon

exemple. El que és gravíssim  és jugar amb el futur de

les persones. Els nens necessiten una formació a la

vida, i aquesta no la tindran tant sols esquiant. Han

d’esquiar, han de fer competicions, però els pares

tenen una obligació d’exigir-los estudis. Pots tenir

lesions o el més normal és que l’esquí acabi sent una

experiència important més a la teva vida, però no pas

una professió. Si estic a Megasport no és perquè hagi

estat només esquiador, sinó perquè també he pogut

estudiar i aprendre una sèrie de coses. Un noi bo, amb

talent, pot arribar dalt de tot, sense cap mena de

dubte. Nosaltres confiem en el Paul de la Cuesta i

altres joves com Eduardo Puente o l'Andrea Jardí,

entre d'altres.

El poc nivell que esmentes abans, d’on creus que prové?

Primer de tot,  hi ha una manca de cultura de competi-

ció en alta muntanya. En canvi, sí que l’estan tenint a

Andorra amb Jordi Pujol; però a la Vall d’Aran o la

Cerdanya les institucions públiques fins ara no han

estat massa implicades a què hi hagi bons corredors.

L’esquí no es veu com una potenciació de la gent de la

zona, quan tothom a la muntanya viu de l’esquí. Tu vas

als Alps i els pobles miren d’ajudar el nen perquè vagi

endavant, perquè sigui bo. Aquí és al revés, a molts

llocs d’alta muntanya tiren per terra el nen bo que

tenen. Ajudaria molt que tinguèssim campions.

Imagina’t que tinguéssim una María José Rienda a la

Cerdanya o a la Vall d’Aran, seria la bomba per poten-

ciar l’esquí, però hi ha molt poca visió global d’això.

Però, sobretot, la manca d'esquiadors és una manca

de base per falta d'implicació de les escoles. El normal

seria que a les zones de muntanya els nanos vulguessin

ser esquiadors i no pas futbolistes, i a dia d'avui això no

passa. 

I a què atribueixes que hi hagi estacions que funcionen i

altres que no?

Les estacions d’esquí haurien de ser un servei públic en

una vall. L’estació en si per a mi és com a una carrete-

ra, que s’ha de pagar amb diner públic, ja que dóna

llocs de treball per a tothom. A vegades es destinen

diners per a la indústria, la mineria…, i veus que una

estació d’esquí no és rendible. No podem esperar a què

una estació d’esquí funcioni. Hem d’esperar que siguin

el més rendibles possible i que així creïn al seu voltant

una gran riquesa. No veure l’esquí com una cosa ‘pija’,

o com els nens de les ciutats que van a esquiar; sinó

veure el potencial que té, els llocs de treball que pot

arribar a crear. Pensa que, per exemple, hi ha unes

4.000 o 5.000 persones que viuen de Baquèira.

Quantes fàbriques hi ha que tinguin 5.000 persones

treballant? �
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Jo en aquella època venia esquís a tota Espanya.

Agafava la furgoneta i me n’anava tres setmanes o un

mes viatjant a veure els clients. Això em va servir molt.

Després, a l’any 90 em va sortir una d’aquestes opor-

tunitats que has d’agafar. Un tren al qual m’havia de

pujar, estant molt bé a Rossignol ens van oferir la dis-

tribució de Dynastar i Lange. 

I no vas poder dir que no.

Era una inquietut que jo tenia, ja conexia la marca. Vaig

deixar Rossignol, que era una feina fixa, i em vaig

llançar a l’aventura. Vaig començar una societat l’any

90, just un any que no havia nevat, que aquí ja deien

que no nevaria mai més. Vam començar amb

Dynastar, amb un equip amb Jordi Sánchez –la perso-

na que ara dins de Megasport porta Protest–, amb la

meva dona Beatriu, amb la Sònia que és germana

meva, amb un altre noi que es diu Iñaki i amb

l'Eduardo, que estava a Madrid, i que en pau descansi.

Vam començar amb moltes ganes. A partir d’aquí

Lange va tenir una época bonísima. Un punt molt

important és quan vam decidir diversificar. Veus que el

món de l’esquí, el del material dur no es movia massa,

i les empreses d’aquí havíem de competir amb les

grans multinacionals, que a vegades vénen gairebé a

perdre diners al mercat, per la qual cosa ho has de

tenir molt diversificat. Has de ser competititu. Ens vam

ficar amb el tema surfero, que ens ha anat molt bé

amb Protest. Abans havíem agafat Spyder i segueix

sent impressionant, també amb Briko i Haglöfs…

Com veus aquests moviments que s’estan donant. Les

fusions de Quiksilver amb Rossignol i de Salomón amb

Atomic? A on ens portarà tot això?

Primer punt. Això està passant en tots els sectors, no

tant sols en l’esquí. Estem canviant un món industrial

per un món de serveis, aquest és un punt fonamental.

Amb la roba ja va passar. Abans hi havia fabriques de

roba a Europa i ara ja no hi ha. Fixa’t que el grup

Quiksilver, que és un grup de màrqueting i serveis,

comercial, hagi comprat aun grup industrial com

Rossignol ens indica per on van els trets. Hi ha molta

competència, però no dramatitzo. Hi ha un canvi econò-

mic important. Ens hem d’adaptar a les noves situa-

cions. Igual que el que està venent esquís ha de vendre

surf i ha de vendre moda, i el que està venen moda

també es vol ficar a l'esquí.  L’important avui en dia és

saber adaptar-se a les modes que vénen i tenir elasti-

citat i cintura, tenir el cap obert i no ser dogmàtic en

res ni integrista.

La qual cosa no sempre és fàcil.

Un dels problemes més greus que ha tingut el món de

l’esquí és que en el seu moment han estat massa tan-

cats. Va haver d’arribar el món del surf de neu, perquè

s’haguessin de fer càrvings. Jo em considero del món

de l’esquí, però hem d’estar sempre oberts. Me’n

recordo que quan es va introduir el càrving, que va ser

un punt molt important per l’esquí, ens trobàvem a

molts professionals tancats al canvi que supossava, ja

que que tenien por a perdre la seva parcel·la perquè

venien canvis, quan ara veiem que ha estat la gran per

revitalitzar el món de l’esquí. L’important a la vida és

obrir-te i veure les coses com a noves oportunitats, i

no pas com  a perills.

Però el que està clar és que les condicions de lluita

d’una empresa petita no poden ser les mateixes que les

d’un gran grup.

Crec que l’important a nivell de marques és tenir mar-

ques i productes complementaris, que no es facin la

competència, sinó que et permetin crear una empresa

forta. Avui dia a un client d’hivern li has d’oferir un ven-

tall de productes. La competència és bona i s’ha d'afa-

vorir dins de la pròpiacasa. Estem en un mercat petit i

molt competitiu, en què els marges han baixat molt.

Per tant, a un client li has d’oferir un ventall de produc-

tes. Li has de vendre fixacions, roba, esquís, cascos.

L’has de vestir de dalt a baix, aleshores ets competitiu.

Prima el producte o prima el servei? Hi ha cops que pro-

ductes molt bons no funcionen al mercat per un mal

servei, o viceversa.

El producte és imprescindible, però amb un bon servei.

Les coses no són blanques o negres. Formem tots part

d’una cadena i totes les parts han d’estar ben fetes.

Començant per un producte que ha d’estar ben posicio-

nat, en el moment just que el necessita el mercat, que

hi hagi una bona distribució, amb una bona qualitat del

producte, un bon servei postvenda… tot és important.

És el que dèiem abans, Paco Fernández Ochoa podia

ser campió olímpic només pel seu talent. A dia d’avui,

segurament el Paco tornaria a ser campió olímpic,

però hauria d’entrenar deu hores diàries, i abans amb

dues o tres en tenia prou. Avui dia has de ser molt

competitiu. No és acceptable tenir una bona marca i

servir malament, aleshores ja no ets una bona marca.

Les marques tècniques necessiten un bon servei i una

proximitat amb el mercat, ja que això de dir que no es

necessiten distribuïdors no funciona. Si has de lluitar

amb els Salomón, Rossignol i Atomic, sent una filial o

un distribuidor és igual. El que has de tenir un bon

equip, i jo hi crec molt en els equips i en la proximitat.

Perquè m’hauria de comprar uns esquís Dynastar?

Primer perquè tenim una tecnologia punta i exclusiva.

Són uns esquís que van molt bé en tots els terrenys, i

els tests de neu així ho diuen. Tenim una gran tecnolo-

gia, Autodrive, i per sobre de tot, Dynastar és un gran

fabricant d’esquís. És un producte molt reconegut, des

de la copa del món a l’esquí més de turista. És una de

les marques més innovadores del món de l’esquí. Va

ser la primera marca que va treure el càrving i sempre

està innovant. Els esquís de Dynastar són uns esquís

autèntics i molt especialitzats, amb molta proximitat a

la muntanya i la neu.

Com treballeu el tema de la col·lecció?

Nosaltres treballem tota la col.lecció, però és clar, a
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Una empresa familiar
Quan entres a la web de Megasport –empresa

que té la seu a Cornellà– veus que si alguna

cosa caracteritza a Megasport és la diversitat,

l‘amplitud de mires del seu catàleg, en el que

trobem les marques següents: Dynastar, Look,

Lange, Spyder, Stryke, Briko, Arnette, Protest,

Dynastar Snowboards i Haglöfs. Com diu el

mateix Vinyeta, vesteixen l’esquiador de cap a

peus. I ho fan desde una empresa familiar, que

va ser fundada l’any 1990 per uns esportistes

apassionats de la neu i que ara dóna feina direc-

tament a 40 persones, i entre les quals es tro-

ben exalumnes del professor Vinyeta, com Tito

Cuadras, responsable de l ’esquí, o Jordi

Sánchez, amb Protest. Ells dos, com May Peus

o una joveneta Emma Bosch, van estar sota les

ordres del professor Vinyeta, mestre que encara

segueix impartint el seu saber.La foto pertany a un test d’esquís de

Dynastar. D’esquerra a dreta i de dalt a

baix: David Vinyeta, Eduardo Aguilar,

Pablo Benavente, Iñaki Zúñiga, Jorge

García Oliver, Tito Quadres i Jordi Pujol.

�

Foto històrica. Pertany a la temporada 1977/78, i està fet en el decurs del

Campionat de França de Descens, a Orón. D’esquerra a dreta: Pablo Bergua,

Pedro Gil, Eduard Ripoll, Charly García i David Vinyeta.
�

“Tinc un gran respecte per la riquesa

que genera una estació d’esquí”

A Megasport saben mimar els seus corredors. Un

exemple, Carolina Ruiz, que porta Dynastar als peus

desde que tenia catorze anys.
�


